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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021-22 

ARBACOR12T-ARABIC (CC12) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates should answer in their own words and adhere to the word limit as practicable. 

 SECTION-A  

:  أجب عن أي خمسة من األسئلة التالية  10 = 5×2 .1

؟صيغة تثنيةعرراستخدم التا لماذ‘‘ ديرا علّی ذکراهفأ’’  (a) 

.... اكف من سرنديب یَّ في ھذا البيت  يا نديم" يا نديميّ "  بمن المراد  (b) 

ٔاين نفی محمود سامی البارودی؟  (c) 

 للغةالکامل با سمهاکتب ا" محمد عبدهإلى األستاذ اإلمام " الشھيرة  ةقصيدلاقرض  نم 
.بيةالعر

(d) 

) ابن عمران(وكنُت كما كان ’’ بابن عمران فی ھذا البيت هسفنحافظ ابراھيم  هّبش لماذا 
؟‘‘ناشئًا

(e) 

؟‘‘ھاھََددَت أَميَر الُمؤِمنيَن كيان" في ھذا البيت  ’’أمير المؤمنين "  بمن المراد  (f) 

؟مرعبن م جميل حبيبة اسم كان ام  (g) 
  

:ترجم أي قطعة إلى اللغة البنجالية أو اإلنجليزية  5  = 1×5 2.

مان الشبابز یف وھاللّ  یماض الّ يسلوه ذو اللب إ شيئكل  
األَعنابوات النخيل ذيل  نمال ضةروى رمتى أَ  یرليت شع 
مذابال جيناللق نھر مثل فو ين مستبقاتفالس یرحيث تج 
 قبابت يلحن مثل الامشرق روقص ت بشاطئيهحاطاقد  
۔شعابو ةنفنان جابين  ح النواظر منهرعب تسمل

(a) 

    
َ ف    المؤدب غاةطلنعم المربي لل ها ندب به القوم الطغاة فأ

   ببمن كل دائھا كل دائھا فنعم الحسام الطب والمتط وداو به الدوالت 
   أَلبتت تظإن ھو نام استيقر وخطوب الملك إِن بات ساھ تنام

   شيبأحوران كلى وأَرمينيا ثو بحادث يالي أَن نراعأَمنا الل
 ۔بخوفك يسلوالعرى رجاؤك يعطيھا  مملكة اليونان محلولةو

(b)
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  3. :مع ذکر السياق و السباقليةمن التايةشعرعةطق ياشرح أ  10 = 1×10

حك ساجد يراعي في مدي نى حرفت عنك تعطف كأنابحبك  تسقد تمغطة ربا یفؤاد كأنّ  

  ۔فم نمير على عطفيه طير ترفروّ لك حومدامعه من خشية هللا تذرف كأنك واآلمال ح

(a)

 
 جمل إن ألمت نكبةاأالحالم والصبر  یاجتمعت إليك ف یفتجلدي عند الرزية واحسبي أن

  ۔بدم له اھريق فوق رغام لكرام أبثين إن أودى جميلك خابطابكريمة ينمونھا 

(b) 

  

 SECTION-B
 

:خمسة من التالية  يأجب عن أ 10 = 5×2 .4

’’ کأ نك واأل مال حولك حوم ..... نمير علی عطفيه طير ترفرف‘‘ اکتب معنی الکلمات  
تھا خط؟حالتی ت

(a) 

.‘‘يھولذاك مرعى أنسي وملعب  ’’اكتب اسم المرعى كما جاء في البيت   (b) 
‘‘القباب’’و".للجين المذابمعنى  نبي  (c) 
؟ولد سنةن ھو أمير الشعراء فی العصر الحديت؟ و فی أی م  (d) 
؟ةجھتجلّى جمال الدين في نور و ‘‘جمال الدين  ’’ ب من المراد  (e) 
‘‘وادعأب أرى القوم یإمام الھدى إن‘ ’’في البيت ‘إمام الھدي ’ بيشار إليه  یمن الذ  (f) 
 (g) ؟ ‘‘ طبِ داجي الخ ’’ما معنى  
  

:باللغة العربيةشاعر من الشعراء المذكورين أدناه  أيألق الضوء على حياة  5  = 1×5 5.

محمود سامي البارودي  (a) 
حافظ إبراھيم  (b) 
  

:لّخص أي قصيدة من القصائد التالية  10  = 1×10 .6

 (a)    یاببوش یأين أيام لذت 
.صدى الحرب  (b) 
 

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 
Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination 
within 1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held 
responsible for wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised 
not to submit multiple copies of the same answer script. 
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